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انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در کانون توجه جهان
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سايه بلند تكنوكراتها بر انتخابات امروز فرانسه

بحران هویت در غیاب رهبران فرهنگي

برقراری تدابیر امنیتی شدید در کاظمین

 26تبعــه قطــری ربــوده شــده در عــراق کــه شــامل
اعضــای خانــواده حاکم قطــر و دو ســعودی بودند ،با
دو خط
میانجیگری گردانهای حزباهلل آزاد شدند.
خبر
ســفیر ســوریه در مســکو اعالم کرد ،از این پس زبان
روسی بهعنوان زبان دوم سوریه در تمامی مدارس این
کشور تدریس خواهد شد.
«آنتونیــو گوتــرش»دبیــرکل ســازمان ملل بــرای نخســتین بار بــا «دونالد
ترامپ» دیدار کرد .این دیدار پس از آن انجام شد که امریکا اعالم کرد ،بودجه
سازمان ملل و آژانسهای وابسته به آن را کاهش خواهد داد.
وزارت دادگستری امریکا تهدید کرد کمکهای مالی به کالیفرنیا و  8ایالت
ت آنان از مهاجران ،قطع میکند.
را در صورت ادامه حمای 
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امانوئــل ماکــرون ،جوانتریــن نامــزد ایــن
انتخابات و به معنای واقعی کلمه «پدیده»
ایــن انتخابات اســت .ایــن مرد  39ســاله که
زمانی عضو حزب سوسیالیســت فرانسه بود
و از سال  2012تا  2014در کسوت وزیر اقتصاد
فرانســوا اوالند ظاهر شــد ،خــود را کاندیدای
مســتقل میخوانــد و میگویــد میخواهــد
ارزشهــای فرهنگــی کــه چپهــا همیشــه
بــه داشــتن آن مینازنــد را بــا ارزشهــای
اقتصادی جناح راســت بیامیــزد و معجونی
جدیــد بیافرینــد کــه همــه مزایــای چــپ و
راســت را داشــته و در عیــن حــال از نواقــص
آنهــا مبــرا باشــد .او وقتــی  18ســاله بــود ،در
میان مخالفــت خانواده خود با معلمش که
زنی  24ســال بزرگتــر از او بــود ،ازدواج کرد و
هنــوز هم زندگی خوشــی بــا او دارد .ماکرون
برخــاف ماریــن لوپــن ،ســخت معتقــد بــه
حضــور فرانســه در اتحادیــه اروپــا و ایفــای
نقش در آن اســت؛ هرچند که معتقد اســت
اتحادیــه اروپــا نیازمنــد نقشــه راه جدیــدی
اســت .ایــن اعتقادی اســت که نخســتین بار
وقتــی وزیــر اقتصاد فرانســه بــود ،از آن پرده
برداشــت و بــه اعتقــاد کارشناســان موجــب
ایجاد تنش در حزب سوسیالیست به رهبری
اوالنــد شــد .او در قالــب نامــزد انتخابــات
ریاســت جمهوری فرانســه نیز شــعار اصلی
خــود را نوســازی اقتصاد عنوان کرد ه اســت.
ماکــرون همچنیــن مخالــف سیاســتهای
تبعیضآمیز در مورد مسلمانان است.

ماریــن لوپــن را میتوان سرســختترین زن
سیاســتمدار در فرانســه دانســت .او مصداق
کامــل شــاگرد از اســتاد ســر شــده ،اســت و
البتــه اســتاد این زن  48ســاله کســی نیســت
جــز پــدرش ،ژان مــاری لوپــن .پــدری کــه
ایــن دختر خلــف اما ســرکش ســال  2011در
رقابتــی ســخت ،او را از رهبــری حــزب کنــار
گذاشــت و خــود برجایــش نشســت .ماریــن
همچــون ترامــپ دوســتدار پوتیــن اســت .او
یــک افراطــی تمــام عیــار اســت و بــا حضور
مهاجــران در کشــورش مخالــف اســت و
همانند گرت ویلدرز هلندی نظراتی افراطی
دربــاره مســلمانان دارد و از جملــه بعــد از
حملــه شــانز لیزه اعــام کرد ،تمام مســاجد
فرانســه باید تعطیل شوند .مارین زنی است
کــه اگــر صــدای کفشــش در راهروهــای کاخ
الیــزه بپیچــد ،بایــد انتظــار واقعهای مشــابه
برگزیــت را در فرانســه داشــت .او بــا وجــود
پرونــده فســاد مالی در پارلمــان اروپا ،اکنون
در نظرســنجیها جایــگاه دوم را دارد .دو
نکتــه جالب دربــاره مارین لوپــن آنکه وقتی
 8ســاله بود از یــک بمبگذاری کــه هدف آن
پــدرش بــود ،جــان ســالم بــه در بــرد .او کــه
امــروز مخالــف مهاجــران اســت ،همچنیــن
پــس از فارغالتحصیلــی در رشــته حقــوق
مدتــی بهعنــوان وکیل تســخیری کار میکرد
و در برخــی از پروندهها کــه پرونده مهاجران
غیرقانونی هم درمیان آنها مشاهده میشد،
برنده دادگاه میشد.

داستان فیون و لوپن را باید داستان دو فساد
با نتایجی متفاوت دانســت .هر دوی آنان با
اتهام فساد روبه رو شدند اما لوپن از تبعات
آن جهیــد و پــای فیــون در این مــرداب گیر
کــرد و در حالی که زمانی یکی از دو شــانس
پیــروزی در انتخابات بــود ،اکنون در جایگاه
ســوم نظرســنجیها جا خوش کرد ه اســت.
فرانســوا فیــون متهــم اســت بــرای اعضای
خانــوادهاش شــغلهای ســاختگی درســت
کــرده اســت .او از معــدود سیاســتمداران
فرانســه اســت کــه هــم از روســیه حمایــت
میکنــد و هم معتقد به حضــور در اتحادیه
اروپــا و ناتو اســت .فیــون همانند مــارگارت
تاچر ابایــی از درافتادن بــا اتحادیهها ندارد
و برنامههــای اقتصــادی قابــل توجهــی
ارائــه کــرد ه اســت .او بــا وعدههایــی چــون
لغــو سیاســت  35ســاعت کار در هفتــه،
کاهــش مالیاتهــای عمومــی و مالیــات بر
دارایــی درصــدد جلب آرا اســت .او هرچند
وعــده داده شــمار مهاجــران را کاهــش
میدهد اما اســام ســتیز نیســت و خواهان
اســام فرانســوی اســت ،اســامی که در آن
مســلمانان ســنتهای خــود را دارنــد امــا
بایــد به قوانین فرانســه احتــرام بگذارند .او
معتقد است مسلمانان خطر نیستند ،بلکه
خطر واقعی عربســتان اســت که با حمایت
از افراطیگری آتش تروریســم را پرلهیبتر
میسازد .از همین رو نیز مقامات عربستان
از روی کار آمدن او وحشت دارند.

ژان لوک مالنشــون که او را برنی سندرز فرانسه
مینامند 65 ،ســاله است .او نیز ریشه در حزب
سوسیالیســت دارد ،امــا بــه ایــن حــزب وفادار
نمانــد و در ســال  2008آن را ترک کرد و حزب
«چــپ» را بنیان نهــاد .او تحت حمایت حزب
کمونیســت در انتخابــات  2012شــرکت کرد اما
شکســت خــورد و اکنــون در انتخابــات  2017با
حــزب جدیدی که تأســیس کــرده یعنی حزب
«فرانســه تســلیم نشــدنی» وارد رقابتهــای
انتخاباتی شد ه است .او نیز اعتقادی به حضور
فرانســه در اتحادیه اروپا نــدارد و تأکید میکند
فرانســه باید برای پرهیز از رویارویی با روسیه از
ناتو خارج شود .او همچنین منتقد امریکا بویژه
امریکای تحت ریاست جمهوری ترامپ است.

بخشد .این در حالی است که لوپن ریشه
مشــکالت اقتصاد فرانســه را واحد پولی
یــورو میدانــد و معتقد اســت بــا خروج
فرانسه از اتحادیه اروپا ،کاری که انگلیس
نیــز در فرآیند «برگزیــت» در حال انجام
آن اســت ،میتوانــد اقتصاد بیمار شــده
فرانسه را نجات بخشد .البته در این بین
مالنشــون هــم گفته بــا افزایــش مالیات
صددرصــدی ثروتمنــدان مشــکالت
اقتصادی را حل میکند.
ëëچراانتخاباتفرانسهمهماست
انتخابــات امــروز فرانســه نــه فقــط برای
مــردم این کشــور ،که بــرای کســانی که در

اروپا زندگی میکننــد و بقیه نقاط جهان،
بویــژه خاورمیانهایهــا مهم اســت .برای
اروپاییها مهم اســت ،زیرا لوپن به عنوان
یکــی از دو نامزد برتر انتخابــات ،خواهان
«فرگزیــت» (خــروج فرانســه از اتحادیــه
اروپا) است؛ رویدادی که موجب تضعیف
اتحادیــه اروپــا و در نهایــت فروپاشــی آن
میشود .لوپن از هماکنون اعالم کرده اگر
پیروز شود ،همهپرسی «فرگزیت» را سال
 2018برگــزار میکند .این در حالی اســت
که ماکرون دیگر نامزد پیشــتاز انتخابات،
مخالــف خــروج فرانســه از اتحادیــه اروپا
است .البته یک نکته را نباید فراموش کرد،

فارغ از اینکه نامزد حامی اتحادیه اروپا در
این انتخابات پیروز شــود یا نه ،به هر حال
کثرت حامیان جدایی از اتحادیه اروپا این
واقعیت را به رخ میکشد که این اتحادیه
در سالهای آتی با مشکالتی جدی در این
خصوص مواجه خواهد شــد و همانطور
کهماکرونگفتهاستنیازمندیکبازنگری
است .این انتخابات برای خاورمیانهایها
هم مهم اســت زیرا فارغ از اینکه فرانســه
بــه هرحــال یکــی از بازیگــران همیشــگی
مســائل خاورمیانه بــوده و بــرای مثال در
بحــران کنونــی ســوریه همــواره بــر طبــل
جنگ کوبیده ،مســائل داخلی این کشــور

 140کشته در حمله مرگبار طالبان به منطقه آرام افغانستان
گــروهجهان /والیت بلخ یکی از آرامترین
و امنتریــن مناطــق افغانســتان ،جمعه
شبشاهدحملهتروریستیشبهنظامیان
طالبان بــه پایگاه نظامی این منطقه بود.
در ایــن رویــداد  140نظامی افغان کشــته
و تعــدادی نیــز زخمــی شــدند .ایــن در
حالی اســت کــه افغانســتان و شــماری از
کشــورهای منطقه برای ادامه گفتوگوی
طالبان میانهرو با دولت افغانستان تالش
میکنند .به گزارش الجزیره ،در حملهای
که طالبان مسئولیت آن را برعهده گرفته
اســت ،پایگاه نظامــی ارتش افغانســتان
نزدیک «مزار شــریف» مرکز اســتان بلخ،
هــدف قرار گرفت .با توجه به اینکه تبادل
آتش تا ســاعتهای متوالی ادامه داشت
به گفته ناظران مســتقل ،بیــم آن میرود
که شمار کشتهشــدگان و مجروحان بیش
از آمــاری باشــد کــه ارتــش افغانســتان
منتشــر کرده اســت .ایــن در حالی اســت
کــه «ذبیــحاهلل مجاهد» ،ســخنگوی گروه
طالبان افغانســتان در توئیتر خود ضمن
به عهده گرفتن مسئولیت حمله انتحاری
روز گذشته در والیت بلخ مدعی شد500 :
نفر از نیروهای امنیتی افغان در این حمله
کشــته شــدند« .نصرتاهلل جمشــیدی»،
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در حالی که دســتههای بزرگ زائــران از روز جمعه برای
همسایگان
حضور در مراســم سالگرد شهادت حضرت امام موسی
کاظم(ع) به ســمت کاظمین در حرکت هستند ،پلیس
امنیتــی عــراق اعالم کــرد ،تدابیــر امنیتی ویــژهای برای
امنیت زائران در نظر گرفت ه اســت .به گــزارش ایرنا ،فرماندهان عملیات بغداد
همزمان با حضور حیدرالعبادی ،نخستوزیر عراق در مقر فرماندهی عملیات
بغداد از روند اجرای طرح امنیتی ویژه زیارت امام کاظم(ع) خبر داد .در همین
ارتبــاط پلیس تعدادی از پلهای رابط در داخل بغداد و مســیرهای راهپیمایی
و دروازههــای کاظمین را بهطور کامل روی خودروهای عبوری بســت .ایســنا نیز
در همیــن ارتبــاط به نقل از ســومریه نیوز گزارش داد ،جلیــل الربیعی ،فرمانده
عملیات بغداد اعالم کرد ه اســت :امنیت شــهر کاظمین با ســه کمربند امنیتی
تأمین میشــود .این طرح از صبح دیروز با مشــارکت نیــروی هوایی ارتش کلید
خورد .نیروهای امنیتی با این تدابیر روز جمعه موفق شدند در اجرای طرح ویژه
خود یک موتورســیکلت بمبگذاری شــده را از رســیدن به زوار در جنوب بغداد
بازدارند و راکب انتحاری آن را به هالکت برسانند.

شقایقامیری /مردم فرانسه امروز به پای
صندوقهــای رأی میرونــد کــه نــه فقط
سرنوشت خود آنان را تعیین میکند ،که
تعیینکننده سرنوشــت اروپا خواهد بود؛
رویدادی که میتواند بر معادالت جهانی
نیز اثرگذار باشد.
انتخابــات ریاســت جمهوری فرانســه از
چنــد جهت قابل توجه اســت؛ نخســت
آنکه این نخســتین انتخابات در فرانســه
بعد از جنگهای جهانی به این سو است
کــه دو نامزد اصلی آن نه چپ هســتند و
نه گلیســت و نئوگلیســت .دو نامزد برتر
انتخابات امــروز خانم مارین لوپن ،رهبر
حــزب راســت افراطــی «جبهه ملــی» و
امانوئل ماکرون ،رهبر حزب مستقل «به
پیش» هستند .گلیستها و نئوگلیستها
کــه در مجمــوع ،طــی  70ســال گذشــته
 33ســال بر فرانسه حاکمیت داشتهاند،
امــروز تنهــا یــک نماینــده در انتخابــات
ریاست جمهوری فرانسه دارند :فرانسوا
فیون؛ مردی که هرچند در نظرسنجیها
رتبــه ســوم را در انتخابــات امــروز دارد،
امــا فاصلــهاش بــا نفــر اول  4.4درصــد
اســت که رقــم قابــل توجهــی در عرصه
انتخابات فرانسه است .نامزدهای جناح
چپ نیز ژان لوک مالنشــون و بنوآ آمون
هســتند کــه ناظــران شانســی بــرای آنها
متصور نیســتند ،اما در مقابل مستقلها
و راســتهای افراطی برای نخســتین بار
در تاریــخ فرانســه پس از جنــگ جهانی
اســت که فرصت قد علم کردن یافتهاند
که نشان دهنده سرخورده شدن مردم از
سیاستهای  70سال گذشت ه و احساس
نیاز آنان به تغییر است.
ëëفاکتورهایمهمانتخاباتفرانسه
مــردم فرانســه در انتخابــات امــروز کــه
بیتردیدحملهتروریستیپنجشنبهشب
در شــانزلیزه بــر آن ســایهافکندهاســت،
بیــش از هــر چیــز بــر دو فاکتــور مســأله
مهاجران و اقتصاد متمرکــز خواهد بود.
دو فاکتــوری کــه نامزدهــای انتخابــات
امــروز در چند ماه گذشــته نظــرات خود
در مــورد آنهــا را اعالم کردهاند .بســیاری
از رأی دهنــدگان فرانســوی که از شــرایط
اقتصــادی کشورشــان ناراضــی هســتند،
تصــور میکنند سیاســتهای مهاجرتی
موجود نه تنها باعث ناامن شدن فرانسه
و افزایش حمالت تروریستی شدهاست،
که با توجه به اینکه  11درصد از جمعیت
 66میلیونی فرانســه را مهاجران تشکیل
میدهند ،نرخ بیکاری را نیز در این کشور
تا  10درصد افزایش دادهاست .از این نظر
شــاید لوپــن بتواند دســت برتر را داشــته
باشد و در واقع حمله تروریستی پنجشنبه
شــب پاریــس به او کمــک زیادی کــرد .او
قصد دارد در سیاستهای مهاجرتی یک
بازنگری جدی داشــت ه باشــد .هرچند که
ماکرون هم تالش کرده مردم را متقاعد
کند،حمالتتروریستیتوسطمهاجرانی
که در این کشــور زندگی میکننــد ،انجام
نشدهاســت .ایــن حقیقتــی انکارناپذیــر
اســت .ماکرون عــاوه بر ایــن تأکید کرده
مهاجــران خطری برای اقتصاد فرانســه
نخواهند بود .او برای اقتصاد نقشهراهی
تدوین و مبانی آن را برای مردم تشــریح
کرده و به آنان وعده داده رشد اقتصادی
را کــه االن بشــدت ضعیف شــده ،بهبود
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از روزگارانــي كــه طبقــه روشــنفكر و رهبــران فرهنگي جامعه در فرانســه بر
جريان سياســي اين كشور تأثير بسزايي ميگذاشتند ،زماني مديد ميگذرد.
در آن زمانهــا امثــال پيير بورديو اعتصابات كارگري را در شــبكه راهآهن و
متــرو پاريس ســازماندهي ميكردند ،ميشــل فوكو مســأله زندانها و نحوه
برخورد با زندانيان را به بحث ميگذاشــت و البته قدري دورتر اميل زوالي
افســانهاي با رمانهاي ماندگارش جامعه فرانسه را به بازبيني انديشههاي
زيستي و رفتاري خود فرا ميخواند.
ميشــل فوســل ،اســتاد روشهاي زندگي و فلســفه زيســت در پليتكنيك
مشــهور اكــول پاريــس ميگويــد :رهبــر عقيدتــي و فرهنگــي جامعه فرانســه
ديگــر در دســت روشــنفكران و باســوادترها نيســت و عنــان اختيار به دســت
تاجرهــا ،كهنــه سياســتمداران و اســتادان ســودجوييهاي اقتصــادي افتــاده
اســت .بــازي در دســت تكنوكراتهــا اســت .حرفهاي او همســو بــا دور اول
انتخابات رياســتجمهوري فرانسه كه امروز (يكشنبه) برگزار ميشود طنين
فزونتري مييابد و شــايد بتوان دليل مقبوليت مارين لوپن از حزب راســت
افراطــي و پيشــتازي امانوئــل ماكــرون را در البــهالي اظهــارات فــوق لمــس
كــرد .آنها ســتارههاي جامعه بيســتارهاي هســتند كه با فرهنــگ قهر كرده و
به ارزشهاي غير ماندگار اجتماعي و اقتصادي سالم گفتهاست .فرانسويها
با جامعهاي مواجه هســتند كه حتي كارگران آن معتمد نيســتند و چپگراها
به جاي داشتن صدايي واحد گاه دست در دست سرمايهداران دارند.
پــس از  5ســال حكومــت تأســف برانگيــز سوسياليســتهاي نامحبوب
به ســركردگي فرانســوا اوالند بــر كاخ اليزه ،نماينــده آنهــا در انتخابات تازه
بنــوا آمون اســت كــه به اعتراف خــود سوسياليســتها اگــر در آراي مردمي
پنجم هم بشود ،كار بزرگي كرده است .هم كانديداها و هم مردمي كه بايد
بــه آنهــا رأي بدهند معترف هســتند به نوعــي بحران هويت در فرانســه در
اواســط بهار پرتالطم  2017دچار هســتند و كمتر كســي حاضر اســت داليل
فرهنگي پيشــتازي چند كانديدا يا پسروي سايرين را واكاوي اساسي و نتايج
آن را اعالم كند زيرا جامعه در مؤلفههاي دروغين غرق است.
در بخشهايــي از قــرون  18و  19امثــال ژان ژاك روســو و ويكتور هوگوي
بزرگ با انديشه پردازيهاي اجتماعي خود در قالبهاي مستند يا داستاني
به كل جامعه فرانســه خط فكري ميدادند و نويسندگان و ساير هنرمندان
نيز بشدت مورد تأسي و عالقه مردم بودند اما امروز مطرحترين هنرمندان
يا فرهنگيهاي اين كشــور هم قادر به راهاندازي امواج اجتماعي و تشــويق
مــردم به تبعيت از نوع نگرش خود به جهان نيســتند و فرانســه كالً عادت
كرده اســت بدون «آرمان» زندگي كند و به ريشــهيابي امور نپردازد .در ماه
«مه»  1968كه ســمپاتهاي كمونيســم پاريس را هم ملتهــب و اين ماه را
به زمان آشوبهاي شهري تبديل كردند .ژان پل سارتر معروف چند روزي
را بــه ســبب دســت داشــتن در آن ماجراها پشــت ميلههاي زنــدان گذراند
امــا آنقــدر آدم نامــدار و تأثيرگذاري بود كه شــارل دوگل رئيــس جمهوري
وقــت فرانســه به محض مطلع شــدن وي را از زندان آزاد كــرد و خطاب به
بازداشتكنندگان وي گفت :مگر ميشود «وولتر» را دستگير كرد؟
حتي در قرن فعلي ،رؤســاي جمهوري فرانسه از شنيدن آراي پيشتازان
فرهنگــي و نمادهاي روشــنفكري در اين كشــور ابايي نداشــتهاند و در ســال
 2011برنــارد هنري لوي فلســفه پرداز مطرح فرانســوي از نيكوال ســاركوزي،
رئيسجمهــوري وقت فرانســه خواســت در ترســيم وضعيت آشــفته ليبي
و دخالت در ناآراميهايي كه عليه معمرقذافي به راه افتاده بود ،مشاركت
و در ماجراهاي تأسفآور اين كشور شمال آفريقايي ورود كند.
با اين حال الن فينكل كرات روشــنفكر دســت راســتي فرانســه ميگويد
شــرايط فرهنگي فرانسه به سمت و سويي رفته كه ديگر هيچكس صرافتي
بــه خط گرفتــن از دانش پژوهان فرهنگي ندارد و برخوردهاي تند سياســي
بر شهرها سايه انداخته و گروههاي افراطي سررشتهامور را در دست دارند.
ميشل هوئلبك نويسندهاي كه در خارج از مرزهاي فرانسه هم اعتبار دارد،
ميگويــد :اســام و ايدههــاي مترقــي آن رويكردهاي جديدي را در فرانســه
ايجــاد كــرده و حتــي از انتخاب يــك رئيسجمهوري جديد مســلمان براي
اين كشور در آينده نزديك هم نبايد متحير شد .با وجود اين مارك كرپون،
رئيــس دپارتمــان مركزي فلســفه و فرهنــگ در پليتكنيك اكــول ميگويد:
اگــر ايــرادي هــم در جمــع فرهنگيهــاي فرانســه وجــود دارد و پايگاههاي
قبلــي خــود را از دســت دادهانــد ،بــه ســبب ســكوت نسبيشــان در قبــال
مســائل روز ماننــد مهاجرتهــا و هويــت فرهنگــي و ملي مردم در شــرايط
كنونــي اســت .او ميافزايــد :مــا بــا دســت خودمــان بــازي را بــه «دســت
راســتي»هاي افراطي سپردهايم كه نظرات پر سر و صداتري براي گرداندن
جامعه پر دغدغه فرانسه دارند ،حال آنكه سالها انديشمندان چپگرايي
مانند دريدا ،كامو و ســارتر ،ســردمدار قضايا بودند .حاال جاي آنها بشــدت
خالــي اســت و بازي در دســت نيروهاي افراطــي بيفرهنگ اســت و مردم
بهناچار از آنها تأثير ميپذيرند.

مستقل یا افراطی ،مسأله این است

ســخنگوی ارتش افغانســتان در توضیح
ایــن حادثــه تروریســتی گفــت :نیروهــای
شبهنظامی هنگام نماز جمعه با پوشیدن
یونیفرمهای ارتش بــه این پایگاه نظامی
واقع در شمال افغانستان حمله کردند .به
گزارش الجزیره ،در این حمله تروریستی
نخســت یک خودروی بمبگذاری شــده
در محل منفجر شــد و ســپس مهاجمان
با یک خودروی نظامی وارد پایگاه شــدند
و بــه ســمت نمازگــزاران شــلیک کردند.
مهاجمــان در ایــن حمله بــه جلیقههای
انتحــاری و ســاحهای اتوماتیک مســلح
بودند« .دولت وزیری» ســخنگوی وزارت
دفاع نیز گفت :در این حمله تروریستی 10

مهاجم نقش داشتند که  7نفر آنها کشته
شــدند ،دو نفر خود را منفجر کردند و یک
نفر نیز توســط نیروهای افغان بازداشــت
شــد .ارگ ریاســت جمهوری افغانســتان
روز گذشــته اعالم کرد که «محمد اشــرف
غنی» ،رئیس جمهوری این کشور شخصاً
برای بررسی این حمله انتحاری راهی بلخ
شده است.
ëëواکنشهابهحملهبلخ
حملــه طالبــان به پایــگاه نظامــی ارتش
ش مقامات افغان
افغانستان در بلخ واکن 
و فرماندهــان خارجــی در افغانســتان را
برانگیخــت« .عبــداهلل عبــداهلل» ،رئیس
اجرایی دولت افغانستان ضمن محکوم

کردن این حمله تروریستی گفت :طالبان
جنایتکار در این حمله بزدالنه وارد مسجد
ایــن پایگاه نظامی شــده و بــه نمازگزاران
حملــه کردند .رئیس اجرایی افغانســتان
افــزود :طالبــان از مقابلــه و رویارویــی بــا
نیروهــای قهرمــان مــا عاجــز اســت و از
همین رو دست به ترور و وحشت حتی در
مقدسترین اماکن اسالمی میزند .ژنرال
«جــان نیکولســون» ،فرمانــده نیروهــای
امریکایــی و ناتو در افغانســتان نیز ضمن
محکوم کردن این حمله تروریستی گفت
که این حمله مرگبار ماهیت «وحشیانه»
طالبــان را نشــان میدهــد .بــه گفتــه او،
قربانیــان این حمله کســانی بودنــد که در
مسجد مشغول عبادت بودند .در ماههای
اخیر این دومین باری اســت که گروههای
افراطی در افغانستان حملهای از این نوع
ترتیب میدهند .نخستین حمله نزدیک
به دو ماه پیش در بیمارستانی نظامی در
کابــل بــود که  ۴۹نفــر در جریان آن کشــته
شــدند .مقامــات پاکســتان و هنــد حمله
تروریســتی روز گذشــته به پایــگاه نظامی
افغانســتان را که منجر به کشته و مجروح
شدن تعداد زیادی از نیروهای نظامی این
کشور شد محکوم کردند.

«بن کوچولو»ی
انتخابات
بنوآ آمون برخاسته از حزب سوسیالیست ،حامی
اتحادیه اروپا است و وعدههای اقتصادی شیرینی
به مردم فرانسه داده است او که به خاطر کوتاهی
قدش ( 162ســانتیمتر) به «بن کوچولو» معروف
بود ،خواهان سیاست درهای باز به روی مهاجران
اســت و معتقــد به آزادی مســلمانان بدون قید و
شرط است .وزیر آموزش اوالند بود ه است.

نیز میتواند بر زندگی مردم شمال آفریقا
و خاورمیانــه ســایه افکند زیرا اگر فرانســه
درهــای خود را بــه روی مهاجــران ببندد،
کســانی که خواهان گریز از شــرایط جنگی
کشــورهای خــود هســتند ،بخــت زندگــی
در فرانســه بــه عنــوان یکــی از کشــورهای
مهاجرپذیــر را از دســت میدهنــد .البتــه
این انتخابات برای تجار هم اهمیت خود
را دارد زیرا خروج فرانســه از اتحادیه اروپا
میتواند تأثیر بسزایی در وضعیت تجاری
جهان ایجاد کند.
ëëپیشبینینتیجهانتخابات
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نامزد بویژه در سالهای اخیر که تکیه بر
نظرسنجیها دقیق نیست ،کار دشواری
اســت و نمیتــوان بــه طور قطــع درباره
نتیجــه نظــر داد امــا بــه اعتقــاد ناظران
انتخابــات ریاســت جمهــوری فرانســه
بــا حضــور ماکــرون و لوپــن بــه دور دوم
کشــیده میشــود و در نهایــت ماکــرون
جــوان ،لوپــن را شکســت خواهــد داد،
امــا همین شکســت نیــز بــرای لوپن که
حزبــش را تبدیل به حزب دوم فرانســه
کــرده و توانســته جایگاه راســت افراطی
را در فرانســه ارتقا دهد ،پیــروزی بزرگی
خواهد بود.

مرگ معاون البغدادی در عملیات محرمانه امریکا

امریــکا مدعی شــد ،در عملیات نظامــی زمینی محرمانه
خبر
این کشور در سوریه «عبدالرحمان ازبکی» معاون «ابوبکر
البغدادی» رهبر گروه تروریستی داعش کشته شد ه است؛
کسی که نام او با حمله به کلوب شبانه «رینا» در استانبول
کــه  ۴۰کشــته برجای گذاشــت ،مرتبط اســت .بــه گزارش
ایســنا به نقل از سایت شــبکه اســکای نیوز عربی« ،کلنل جان توماس» سخنگوی
فرماندهــی نظامی مرکزی امریــکا اعالم کرد« :ازبکی» ششــم آوریل در حملهای
زمینی نزدیک شــهر المیادین کشــته شــد .او مســئول جذب نیروها و انتقال افراد
مسلح به صفوف «داعش» و تأمین مالی فعالیتهای تروریستها بود؛ همچنین
نقــش محــوری در حمالت تروریســتی خارج از خاک عراق و ســوریه داشــت .خبر
دیگری از ســوریه حاکی از آن اســت که گروه «احرار الشــام» اعالم کرد به توافقی با
دولت سوریه برای آزادی  ۵۰۰فرد مسلح دست یافته است.

خشم نماینده پارلمان روسیه از محکومیت پسرش در امریکا

والری ســلزنوف ،نماینده مجلس روســیه که از محکوم شدن پسرش« ،رومن
والریویــچ» ،در امریکا به  ۲۷ســال زندان خشــمگین شــده ،اعالم کــرد ،امریکا
پسرش را از کشور سومی ربوده و او را با اتهامات ساختگی محکوم کرد ه است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی راشا تودی ،رومن والریویچ سلزنوف،
 ۳۲ســاله ،در مــاه اوت  2015به اتهام ســرقت اطالعات کارتهــای اعتباری از
رســتورانهایی در امریکا و وارد کردن تقریباً  ۱۷۰میلیون دالر خســارت به آنها
محکوم شــده بود و اکنون حکم مجازات او صادر شــده است .والری سلزنوف،
پدر «رومن» که از نمایندگان پارلمان روســیه است ،گفت که امریکاییها سال
 2014پســرش را از کشور سومی (مالدیو) ربودهاند تا از او بهعنوان طعمه برای
مبادله با ادوارد اسنودن ،افشاگر امریکایی که اکنون در روسیه پناه گرفت ه است،
استفاده کنند .سفارت روسیه نیز این حکم را محکوم کرده است .این در حالی
اســت که مقامهــای امریکایــی میگویند وی با فــروش دادههای مســروقه در
اینترنت میلیونها دالر کسب درآمد کرد ه است.

